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الروائً المصري هشام الخشن لـ ''الجزائر نٌوز'' :ال تغرٌنً الكتابة عن حسنً مبارك
كشخصٌة روائٌة

هشام الخشن قلم جدٌد ٌدخل عالم الكتابة الروائٌة المصرٌة ،فً جعبته ثالثة أعمال ''حكاٌات مصرٌة جدا'' 7'' ،أٌام فً التحرٌر''
و''ما وراء األبواب'' ،سجلت مبٌعات كبرى ،وتحظى برضا النقاد أٌضا· إال أن الخشن قرر أن ٌبتعد عن تعاطً الثورة ومخلفاتها
بعد أن كتب مستعجال عنها ،وٌقول أنه سٌكتب رواٌته المقبلة عن الجالٌة المصرٌة بإنجلترا·
هشام الخشن إسم جدٌد ٌدخل عالم الرواٌة ،أنت كاتب مبتدئ؟
نعم أنا كاتب غٌر محترف ،بدأت الكتابة فً  0202فقط ،وال ٌزعجنً بتاتا أن ٌقال عنً أننً مبتدئ ،بل سعٌد جدا بحداثة تجربتً
الروائٌة ،التً تعٌش فترتها المزدهرة ،حٌث تلقى كتاباتً القلٌلة نجاحا كبٌرا من قبل النقاد والقراء على حد سواء·
حداثة التجربة تجعل نصوصك عاطفٌة وانفعالٌة فً تعاملها مع القصة؟
صحٌح وهو نفس الحكم الذي أطلقه الدكتور جالل أمٌن على نصً '' 7أٌام فً التحرٌر'' ،قال أن نوعٌة كتباتً مختلفة تماما عن
ما دونه غٌري ومن رصدوا الثورة كتابٌا· فأنا ال أؤرخ للثورة بصفتها أحداث متعاقبة ٌجب تسجٌلها ،وإنما أكتب مشاعر الناس
أثناء تأجج األحداث·
هل شخوص '' 7أٌام فً التحرٌر'' موجودة على أرض الواقع؟
ٌضم عملً خمسة أو ست شخصٌات مختلفة المشارب والمقاصد ،من طوائف مصرٌة متنوعة ،أحكً كٌف وصلوا إلى مٌدان
التحرٌر ،ما هً األبعاد النفسٌة التً جعلتهم ٌلتحقون تباعا بالمٌدان ،كٌف توحدوا رغم اختالف خلفٌتهم االجتماعٌة والمعرفٌة
والعقائدٌة؟ ··اعتقد أنه ال ٌوجد كاتب ٌكتب عن شخصٌة ما ،تكون حقٌقٌة أو خٌالٌة مائة بالمائة ،األكٌد أنه ٌنطلق من أجزاء
واقعٌة وٌسمح لنفسه أن ٌمنحها حٌاة أخرى بعٌدا عن أرض الواقع·· ال توجد شخصٌة عندي تنقل مالمح شخصٌة معٌنة معروفة،
فقد رسمت مالمحها بشكل ٌعسر علٌك التعرف على ما ٌنطبق علٌها واقعٌا·
قصصك تكاد تكون لصٌقة بالواقع ،مثل ''حكاٌات مصرٌة جدا''؟
''حكاٌات مصرٌة جدا'' هً مجموعة من القصص عن مصرٌٌن فً حٌاتهم الٌومٌة ،لوحات نقلتها على الورق لتصبح جزء من
الذاكرة اإلبداعٌة ،أما أحسن ما كتبت فأعتقد أنها رواٌتً الصادرة مؤخرا بعنوان ''ما وراء األبواب'' ،وهً أٌضا تشتغل على
الصراعات الداخلٌة لعائلة شدٌدة الثراء·· تالحظٌن أنً أكتب عن أشٌاء أعرفها جدا ،حتى ٌحدث تمازج بٌنً وبٌن تلك شخوص·
إذ ال ٌمكننً الكتابة عن شخصٌة أخرى غٌر الشخصٌة المصرٌة·
إظهار التنوع الطائفً المصري ''أقباط/مسلمٌن'' ضروري بالنسبة إلٌك؟
لألقباط دور فً المجتمع المصري وجزء من النسٌج المصري ،وال ٌمكن إنكار تواجدهم فً الثورة ودورهم فً نجاحها· أما
الصدام الذي وقع بعد ذلك فهو مدبر بكٌد وإصرار· لكن ذلك ٌدفعنا إلى التغلب على الصعوبات التً سنواجهها نحن اآلن فً برج
عال من السعادة علٌنا أن ننزل منه لنتغلب على الصعاب التً تعتري مسٌرتنا·
تختلج الشارع المصري مشاعر متباٌنة ،فٌه من ٌشعر بأن البلد مازال على حاله لم ٌتغٌر فٌما ٌرى البعض اآلخر أن مجرد إزاحة
حسنً مبارك وأبناء انتصار فً حد ذاته؟

ال ٌمكن إال أن نتحسن ،نحن فً فترة تحتاج إلى صبر ،وال ٌمكن ألي مصري كان أن ٌجعل من مصر جنة فوق األرض ،بٌن لٌلة
وضحاها·· بعد فترة االنغالق نحن الٌوم فً حالة غلٌان ،الكل ٌخرج كبته ،لكن األمور ستستتب وسٌرجع المصرٌٌن إلى حالة
الوئام ألنهم شعب شدٌد الوسطٌة·
قلت أن الشعب ال ٌرٌد االنتقام بل ٌثق كثٌرا فً القضاء؟
أنا أؤمن بالقضاء المصري ،وأرى أنه بحاجة إلى تحسٌن وتحرٌر أكبر بطبٌعة الحال ،لكنه كان دائما شامخا وعادال ،لم ٌكن
مستقال فً وقت مبارك  022بالمائة ،لكن كانت له مواقف ووقفاته تحسب له·
محاكمة مبارك هل تغرٌك بالكتابة؟
ال ،أنا بحاجة إلى أن أنظر إلى األمام ،لبناء بلدنا ،أرٌد أن أفكر فً مستقبل أبنائً ،وأن ال أطٌل التفكٌر فً الماضً· أي أننً
بحاجة إلى أن أبتعد عما ٌجري وأراقب األمور من بعٌد ،حتى تتضح الصورة أكثر ،فأنا كتبت عن الثورة بشكل سرٌع ألنً كنت
أرٌد أن أعبر عن مشاعري ،لكن اآلن أرٌد أن أحقق إنجازات أخرى بعٌدا عن حالة ''رد الفعل''·· فً ذهنً اآلن فكرة جدٌدة ،هً
الكتابة على المجتمع المصري وتوازناته ،حالٌا مهتم بالجالٌة المصرٌة فً إنجلترا ،من ناحٌة تفاعلهم مع بعض كمصرٌٌن
وحٌاتهم االجتماعٌة·· هذا هو مشروعً الروائً المقبل·
سألته :نبٌلة س

